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Specificatii tehnice (caietul der sarcini)
privind achizitia d'e servicii de tipografie $i livrare din Anexa nr. 2 la Le,gea nr. 98/2O16,in

conformitate cu Norma interni proprie nr,6.316/1.O.O3.2O1l7 aprobatd prin Dispozilia primarului
nr.267 /04.O4.2017

Caoitolul I - DATE GENERALE

) Date de identiflcare a instituliei:
Autoritate contractant;
Municipiul Sighigoara

Adresa: Str. Muzeului, nr.7, Sighigoara, cod. 545400, jud.Mureg
Telefon: 40-265-77 t2B0

Fax: 40-265-77 l27B
E-mail: primaria@sighisoara.org.ro

web : rcEhrsoara-org.r.a

Denumirea contractului: Servicii de tipografie gi lil,rare
Descrierea succinti a serviciilor: conform prezentuluri Caiet de sarcini.
Procedura de atribuire: achizifie de servicii de organizare evenimenl.e care sunt cuprinsel in
Anexa 2 din Legea 98/201,6 privind achizifiile publice.

Criteriul de atribuire: ,,Prelul cel mai scizut".
valabilitatea ofertei este de 30 zile de la termenul limiti de primire a ofertelor.
Valoarea estimati este de 2.296 lei. firi TVA, prestare servicii tipografice astfel:

1. Afi;e format A1- 17,60 lei/buc x 30 buc = SZB lei;
2. Afi9e format A3 - z,4$lei/buc x 100 buc ,= Z49lei;
3, Pliant (format A5) - 1,52 lei/buc x 1.000 buc = 1.520 lei;

) Sursa de finanfare: Bugetul local pe anul 2018 gi HotirrArea Consiliulr,ri Lor:al nr. 48/j,6.03.2018,
modificata pnn HotirArea Consiliului Local nr. 165/30.08.2018 privinri aprobarea manifestirilor
cultural-artistice, sociale gi educative organizate de citre Municipiul Sighigoara in anul 2018.

) Cod CPV: 79800000-2
) Modul de prezentare a ofertelor:

Ofertele se vor depune la sediul Municipiului Sighigoara - Regjstrature, in plic sigilat gi gtampilat,
continand: Documentele de calificare. Propunerea tehnici. Oferta financiard. in 2 exemplare (un exemplar in
original gi unul in copieJ, pe care se va men[iona:

0ferti pentru procedura de seleclie de oferte in vederea atribuirii contractului ile serwicii - Servicii
tipografice ;i livrare pentru evenimentul "Maniftstdri specifice Sdrbdtorilor de larnii,, .



capitolul II - CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATII pRoFEstoNALu (iNREGISTRARE]

Persoanele juridice/ fizice cu cetefenia romAni trebuie si detini: Certificatul constatator eliberat de
Ministerul Justifiei,0ficiul Registrului Comerfului. Certificatul constatator trebuie sI certifice faptul ca obiectul de
activitate al ofertantului include activiteli principale sau secundare ce fac obiectul ar:hizifiei publice. Certificatul
constatator trebuie si contind informalii valabile la data deschiderii of'ertelor (original, copie legalizatd sau copie pe
care este menlionat pe fiecare pagini in parte ,,conform cu originalr.rl" $i este setnna[ de reprezentantul legat al
ofertantului gi parafat).

Pentru ofertanlii a ciror lormi de organizare este alta decAtsr:cietate comerciali cu rispundere limitati sau
societate pe acliuni este necesare prezentarea de documente edificatoare care si dovedeascd forma de inregistrare ca
persoani fizici sau iuridici gi, dupi caz, de atestare ori apartenenti din punct de vedere profesional, in conformitate
cu prevederile din lard in care ofertantul este stabilit (de exemplu lisociafiile gi Fundafiile vor prezenta actul de
inregistrare in Registrul Asociafiilor gi Fundaliilor, statul qi Actul constitutivJ.

Persoanele iuridice/ fizice striine vor depune: documente care dovedesc o formi de inregistrare/ atestare
ori apartenen!5 din punct de vedere profesional [original sau copie legalizatd).

Caoitolul III - CLAUZE CONTRACT,UALE OBIGATORJI

Contractul se incheie pe o perioadi de maxim 2 luni.
Prestatorul se obligi:

1. Si presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract la data conveniti gi in conforrnitate cu
obligaliile asumate conform prezentului Caiet de sarr:ini;

J.

Si informeze achizrtorul, in timp util, asupra oriciror probleme apirute in derularea contractului
gi asupra mdsurilor luate pentru prestarea corespun:ritoare a serviciilor;
Si emiti factura pentru incasarea prefului serviciilor prestate, in termen de 5 zile lucrltoare de ia
incheierea evenimentului, insoFU de o noti justificativi din care sI re:lulte prestarea acestora;
Si presteze serviciile in conformitate cu oferta sa ;i cu reglemerrtlrile in vigoare aplicabile
obiectului contractului;
Si asigure transportul 9i livrarea materialelor de promovare la sediul :rchizitorului;
Pe toati durata de prestare a contractului, si respecte condiliile de muncd gi mdsurile de protecgie
a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea gi s5nitatea in mpnci din
RomAnia, precum gi a oriciror alte reglementiri, in misura in care acr:stea vor apirea in perioada
de derulare a contractului;
Prestatorul este pe deplin r5spunzitor de serviciile lle care le presteatzS. in cazul in care din cauza
neindeplinirii serviciilor la calitatea ofertati autotritatea contractanti suferi prejudicii, atunci
prestatorul va pliti de indatl contravaloarea prejudiciilor create.

5.

6.

7.

Achizitorul se obligi:
1. Sa puni la dispozifia prestatorului localia in care sd livreze materialel rle promovare;
2. Si desemneze persoana/persoanele de contact cu personalul prestatorului pentru primirr:a gi/sau

furnizarea informagiilor privind prestarea serviciilor care fac obiectul contractuluij
3. Si pldteascd preful citre prestator in termen de rnaxim 30 zile de la data emiterii far:turii, in

condiliile in care din documentele justijicative atatate rezultd prestarea serviciilor.

Capitolul IV - CAIET DE SARCINI (descrierea detaliati a serrriciului ce urmeazd a fi achizitionat.[

in ultimii ani, Municipiul Sighigoara a fost atat organizatorul, cAt si co-organizatorul unor proiecte r:ulturale
de interes public local al ciror obiectiv general a fost dezvoltarea gi impunerea in congtirnga publici a vietii culturale
din municipiul nostru.

Obiectivul general in realizarea acestor proiecte il constituie afirmarea municipiului nostru irr spafiul
cultural al lerii ti nu numai, avAnd ca obiective specifice cretterea calitafii serviciilor publice in domeniul cultural qi
atragerea publicului prin implicarea active a acestuia in viafa culturale :;ighigoreand.

AvAnd in vedere apropierea Sdrbitorilor de larni, sirbitori ce constituie un eveniment deosebit de
important in viata locuitorilor, cu valenfe atat educativ-religioase, cAt gi recreative, se imprune crearea unui cadru
festiv specific acestei perioade.

Atmosfera Criciunului aduce bucurie gi anintegte cu preciLdere de anii copiliriei, de emofia attepterii
impodobirii bradului. Dincolo de faptul ci este una din cele mai importante sirbitori crestine, Criciunul este a;teptat
cu mare entuziasm de toati lumea, indiferent de vArst5.

1.

1
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in baza HotirArii Consiliului Local Sighigoaranr.48/1,6.03.20118, modificati prin HotdrArea Consiliului Local
nr. 165/30.08.201-8, Municipiul Sighiqoara organizeazd Manifestiri spr:cifice Sirbitorilor de larn;i, in perioada 21 -
31 decembrie 2018, finAnd cont de faptul ci cetSfenii au nevoie 9i der momente prin intermediul cirora acegtia si
simti ca aparlin comuniHfii din care fac parte.

Obiectivul general al acestei documenta;ii il constituie realizarea conceptului grafic, tipirirea gi livrarea
materialelor de promovare pentru evenimentul ,,Manifestiri specifice Sirbitorilor de Iarn5 ":

- Afige format 41;
- Afige format A3;
- Pliant [format A5);

Ofertanlii vor prezenta oferta financiari conform cerinfelor din prezentul caiet de sarcini.

Pentru organizarea evenimentului ,,Manifestiri specifice Sirbitorilor de Ianni ", Municipiul Silghigoara
va achizi!iona urmStorul serviciu:

- Servicii de tipografie gi livrare.

Ofertele care se abat de la prevederile Caietului de sarcini rror fi luate in corLsiderare daci sunt calitativ
superioare cerinlelor minime din Caietul de sarcini.

Ofertele care conlin caracteristici inferioare celor din Caietul de sarcini vor fi respinse.

capitolul V - pESCRTEREA sERVICrrLoR. GERTNTE gI spECIFrcATrr TEHNICE

A. SERVICII DE TIPOGRAFIE SI LIVRARE
1). Caracteristici

'/ Afi9e formatAL (s9,4184 cm), hartie fotoz2o gr, Jtucios, mat, print coror 4+0;
'/ Afige formatA3+ (32/44 cm), hArtie 17o gr,dublu cretat, lucios/mat, print color 4+0;
'/ Pliant format AS (14,8/21 cm, finisat, in format final), hirtie 150 gr, dublu cretat,

Iucios/mat, print color 4+0;

Vor fi achizifionate servicii de tipografie gi livrare, dupi cum urmeazi:
o Afite format A1 - 23 buc;
. Afige formatA3 - 100 buc;
o Pliant format AS - 300 buc.

valoarea estimativi a achizifiei este de 2.296 lei, firi TVA. F'reful va include realizarea conceptului grafic,
tipirirea gi livrarea materialelor de promovare.

2). Cerinle tehnice
I Prestatorul va realiza conceptul grafic al materialelor de promovare r.ipirite. Acestea vor confine

obligatoriu stema Municipiului Sighigoara si sigla 100 Romania;
ll Machetele tuturor materialelor se vor realiza intr-un interval de 5 zile, de la primirea comenzii de

la beneficiar.

Pentru toate materialele ce vor fi realizate, ofertantul ca prezenta un ccrncept creativ.
0rice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor gi,/sau orice alte rirepturi
de proprietate intelectualS gi/sau industriali, oblinute in executarea sau ca urmare a e>recutirii
serviciilor ce fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor fi proprietatea beneficiarului, care Ie
poate utiliza, publica sau transfera dupi cum considerd necesar, firi niciun fel de limitare
geografici sau de alti naturl.
Machetarea tuturor materialelor se va face folosind texte realizate de ofertant in baza informatiilor
puse la dispozilie de citre beneficiar.
Pentru fiecare serviciu realizat beneficiarul va da Burrul de Tipar [BT) pe variant print.

III.

IV.

V.

VI.
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Criteriul de seleclie este: prelul cel mai scdzut, in condifiite in
crrteriile de seleclie gi indeplinirii cerin[e]or minime din caietul de Sarcini.

Achizilia poate lua forma unei comenzi, iar prestatorul va presta
in prezentul Caiet de sarcini.

Materialele se vor tiperi dupi ob;inerea bunului de tipar de la achi:zitor gi se vor livra la sediul
Municipiului Sighigoara pe bazi de Proces -Verbal, semnat de citre prestator si de benefir:iar;
Si emiti factura pentru incasarea pre;ului serviciilor prestate, in ternnen de 5 zile lucretc,ere de la
incheierea evenimentului, insofiti de o noti.justificativi din care sI rezulte prestarea acestora,

Ofertanfii vor prezenta Propunerea Tehnici care si respecte cerintele din caietul de sarcini si
Propunerea Financiari detaliati pentru fiecare cerinfi.

Prestatorul va fi responsabil de elaborarea conceptului grafic, tiplrirea materialelor de prromovare, livrarea
ti predarea acestora pe baze de Proces - Verbal.

Prestatorul va suporta pe cheltuiala sa exclusivd orice alte servicri, care nu sunr! prevazut.e, dar care reies pe
parcurs cd sunt necesare pentru buna desfi;urare a evenimentului.

Capitolul VI - MODUL DE ELABORARE A tltrERTEI TEHNICE

Este obligatorie intocmirea propunerii tehnice astfel incdt si reiasi cd ofert;Lntul a inl.eles complexitatea
contractului ce urmeazi a fi atribuit.

Oferta va respecta graficul de exemple stabilit evenimentelor gi termenele de livrare aqa cum a fost
prezentat mai sus.

Oferta va fi elaboratd astfel incAt sd confinA in mod clar gi l?ri echivoc toate sen,iciile solicitate mai sus.
intocmirea ofertei tehnice, cat $i prestarea serviciilor se va face cu respectarea regul;ilor obligatorii referitoare la
conditiile de munci gi de proteclie a muncii in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

ATENTIE!
Ofertantul care prezintd o ofertd (documentafie) incorectd si/sau neaplicabitd S,l,/sau incompletd la prezentul

caiet de sarcini va fi exclus din procedura de achizilie publicd, oferta c'onsiderdnclu-se neconJbrmd (ca nu satisface in
mod corespunzdtor cerinlele caietului de sorcini), potrivit art.215 alin. (.\) din Legea nr. gLt/z0L6).

Capitolul VII - MODUL DE ELABORARE A OFERTEI FINANCIARE

0ferta financiari va cuprinde totalitatea prelurilor pentru categoriile de lucriri gi servicir necesare realizdrii
obiectului contractului, conform standardelor gi normativelor in vigoare.

La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va line searna de intreaga g;Lmd de servicii prevezute in
Caietul de Sarcini 9i de costurile aferente realizirii acestor servicii.

0ferta financiard va acoperi toate costurile ofertantului cu presrarea serviciilor, cum ar fi, dar fhri a se limrta
Ia: salarii/onorariile datoare de citre ofertant salarialilor/colaboratorilor sii, responsabili cu prestarea ser,riciilor gi
taxele datorate catre bugetul consolidat al statului, precum qi orice t,axe, impozite, ch€,ltuieli generate de :si penlru
executarea contractului de prestiri de servicii ce face obiectul prezenteri proceduri.

Oferta financiari va fi prezentati in lei, fira TVA.

Capitolul VIII - CRITERIUL DE SELECTIE

care oferta i.ndeplinegte cerinfele privind

serviciul conlorm programului menlionat
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